شماره یا عدد از مفاهیم پایهای ریاضیات است .این مفهوم بسیار پیچی 01و مورد بحث در گذشته بیشتر مورد کنکاش و
تفکر قرار میگرفت .در آغاز شماره برای شمارش و اندازهگیری به کار میرفت ولی بعدها ریاضیدانان مفهوم آن را پیش
بردند و مفهوم شماره صفر ،عدد منفی ،عدد موهومی و عدد مختلط را نوآوری کردند .نمونههایی از عملیات عددی عبارتند
از :جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و توان .مطالعه و خواندن عملیات عددی را حساب مینامند 1.به عنوان مهارت در طرح
سوال می توان پرسید :در مورد این عدد چه می دانید؟ احكام مربوط به این عدد چیست؟ نام سوره مربوط به این عدد را
بگویید؟ مناسبت دینی این شماره چیست؟ چه حوادث و اتفاقاتی از این عدد می دانید؟ واحد شمارش درب و پنجره چیست؟
عدد .مانند پرسش و معما ،از جمله:

.0
.2
.0
.4
.5
.6
.7

عدد سی  011چند رقمی است؟  5رقمی ،عدد 01011
از مجموع 2عدد فرد چه عددی بدست می آید؟ عدد زوج
آن چه عددی است كه اگر چپه اش كنیم زیاد می شود؟ عدد 7
عددی که بر تمام اعداد یک رقمی بخش پذیراست؟ عدد 2521
کدام یک برابر  01است؟ انجام یک کار نیک  01برابر پاداش دارد.
شمارش اعداد از بیست تا یك برعكس شماردن؟ 21 ، 01 ، 01 ، 07 ، ...
چه عددی است كه از  4برابر خود  02تا كمتر است؟ عدد  ،4چون از  4برابر خود یعنی  02 ،06تا كمتر است.

.1عدد (وام واژه از زبان عربی ،جمع :أعداد) عملیات عددی عبارتند از :جمع (افزودن) ،تفریق (کاستن) ،ضرب (زدن یا کوبیدن)،
تقسیم (بخشیدن یا بخش کردن) و توان .مارتین کوهن .فلسفه برای دامیز ،اوند دانش ،برگردان :مهدی شفقتی .شابک-۸۶۹-۸۷۹ :
 ،۷-۹۸-۷۱۱۹بهار  ،۱۸۸۶چاپ چهارم.

 .1عدد  01را به نیم تقسیم کنید و عدد  01را به حاصل آن اضافه کنید ،چه عددی به دست می آید؟ 71؛  01تقسیم بر
نیم ( )5/1می شود( 61 :تقسیم بر نیم معادل ضرب در  2است؟) حاصل را با  01جمع کر 01می شود71 :
 .1ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی ما جملگی  011می شویم؟ عدد 06 = 011( 06
)0 + 1 + 01 + 06 +
 .01زن و شوهری  7تا پسر دارند و هر یك از پسرها یك خواهر دارند این خانواده روی هم چند نفرند؟ زن و مرد 7 +
پسر  +یك خواهر ،می شوند 01 :نفر
 .00مسابقات سوالی شامل :زندگینامه ائمه اطهار (ع) ،ارتباط اعداد با ائمه (ع) و  ...با کارت .سواالتی را روی کارت
نوشته و روی هر کارت شماره ای می نویسیم ،مثالً از  0تا  05یا از  1تا  5 41تا  5تا ،یا از  1تا  01اعداد زوج
فقط ،یا از  1تا  25اعداد فرد فقط و  . ...اگر کسی اعداد انتخاب ش 01را بگوید امتیاز پاسخگویی را از دست می
دهد.
 .02بشین و پاشو با اعداد :همه در یک صف یا دایره ایستاده مثال با اعداد زوج همه بنشینند و با اعداد فرد همه بایستند
یا برعکس .مربی آن قدر ادامه داده تا بیشترین ها سوخته و از دایره خارج شوند و برنده مشخص شود.
 .00معما2 :پدر و پسر2 .پدر و 2پسر هستند كه می خواهیم سه عدد سیب را بین آنان تقسیم كنیم به طوری كه به هر
یك نفر یك سیب كامل برسد حال چگونه تقسیم كنیم؟ یك پدربزرگ  2پسرش و سوم نوه اش را داریم كه پدربزرگ
و پسرش می شوند 2نفر و نوه پدر بزرگ هم یك نفر سه نفر ولی در شمارش می گوییم پدر بزرگ و پسرش نوه
پدر بزرگ و پدرش كه به نظر  4نفر می آیند.
اعداد عبادی:
 .0در نماز صبح چند تا یكی است؟  4تا :نیت ،تكبیره االحرام ،قنوت و تشهد
 .2در نماز صبح چند تا  2تاست؟  4تا 2 :سجده 2 ،ركوع 2 ،حمد و  2سوره
 .0در نماز صبح چند تا  0تا است؟ یكی و آن سالم است که  0كلمه حساب می شود.
 .4در نماز صبح چند تا  4تاست؟ یكی و آن  4سجده در كل نمازی است که می خوانیم.
 .5نماز صبح چند تا  5تا است؟ یكی و آن اركان نماز است در كل نمازی که می خوانیم.
 .6در نماز صبح چند تا  7تاست؟ یكی و آن  7عضو كه باید در سجده روی زمین گذاشته شود.
2
 .7در نماز صبح چندتا  00تاست؟ یكی و آن مقارنات نماز است که در كل واجبات نمازی است که می خوانیم.
عدد 1
 .0اولین سوره قرآن؟ حمد (ستایش)
 .2اولین معصوم؟ پیامبر اسالم (ص)
 .0اولین امام؟ حضرت امام علی (ع)
 .4خداوند یكی است؟
 .5پدر و مادر همه انسان ها یكی است؟
 .6نماز وتر یك ركعت است.
 .7اولین پیامبر؟ حضرت آدم
 .1اولین ماه قمری؟ محرم
 .1اولین ماه شمسی ،فروردین
 .01یك امام زنده وغایب داریم
 .00قبر یك امام در ایران است؟
 .02حج یك بار بر انسان واجب است؟
 .00اولین شهید محراب امام علی علیه السالم
 .04امام رضا (ع) تنها یك پسر داشت به نام حضرت جواد (ع) داشت
 .05امام عسکری یك فرزند داشت
 .06اولین روز هفته ،شنبه
 .07اولین پیامبر الوالعزم ،نوح بود
عدد 2
 .0دومین سوره قرآن بقره (گاو ماده)
2

 .مقارنات نماز ،اعمال یا اقوالی که در نماز باید به جای آورد ،چون :نیت ،تکبیرهاالحرام ،قرأات ،رکوع ،سجود و تشهد .رجوع به رسائل عملیه
و جامع عباسی ،ص  43شود.

 .2دومین معصوم حضرت علی (ع)
 .0دومین امام ،حضرت مجتبی (ع)
 .4نماز صبح 2ركعت است؟
 .5تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  2اردیبهشت است؟
 .6دومین ماه قمری ،صفر است؟
 .7دومین ماه شمسی ،اردیبهشت
 .1نماز بر 2قسم است؟ واجب و مستحب
 .1در هر نماز 2بار حمد و سوره می خوانیم
2 .01ملك مأمور ثبت احوال ماست؟ عتید و رقیب
 .00پیامبر (ص) 2نام داشتند:محمد و احمد
 .02حج بر 2قسم است؟ عمره و تمتع
 .00امام عصر 2غیبت داشتند :صغری و كبری
2 .04پیامبر زنده داریم :خضر و عیسی
2 .05نوع غسل داریم :ترتیبی و ارتماسی
 .06دومین پیامبر اولوالعزم ،حضرت ابراهیم بود
 .07شب و روز
عدد 3
 .0سومین سوره قرآن ،آل عمران یعنی خانواده و خاندان .آلعمران نام پدر حضرت مریم (س)
 .2سومین معصوم ،حضرت زهرا (س)
 .0سومین امام ،امام حسین (ع)
 .4سومین ماه شمسی ،خرداد
 .5سومین ماه قمری ،ربیع االول
 .6پیامبر  0سال مردم را مخفیانه به اسالم دعوت كرد.
 .7نماز مغرب  0ركعت است؟
 .1مقدار زكات فطریه برای هر نفر  0كیلوگرم است؟
 0 .1امام در كربال حضور داشتند :امام حسین (ع) ،امام سجاد (ع) و امام محمد باقر (ع)
3
 .01نفس بر  0قسم است؟ اماره ،لوامه و مطمئنه
 .00سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر
 0 .02امام نامشان محمد است؟ امام محمد باقر (ع) ،امام محمد تقی (ع) و حضرت مهدی (عج)
 ۳ .00نوزاد تولدش مخفی ماند :حضرت موسی (ع) ،حضرت ابراهیم (ع) و حضرت مهدی (عج)
عدد 4
 .0چهارمین سوره قرآن ،نساء (زنان)
 .2چهارمین معصوم امام مجتبی (ع)
 .0چهارمین امام ،حضرت سجاد (ع)
 .4چهارمین ماه شمسی ،تیر است.
 .5چهارمین ماه قمری ،ربیع الثانی
 .6فصول سال  4تا است.
 .7جهات چهارگانه :شمال ،جنوب ،شرق ،غرب
 -6 .1امام باقر(ع) ،در كربال  4ساله بود.
 .1امام علی (ع)  4تا بچه داشتند.
 .01خالفت امام علی (ع)  4سال (و  6ماه) بود.
 .00ماه های حرام :رجب ،محرم ،ذی حجه و ذیقعده
 .02ائمه مدفون در بقیع؟ امام مجتبی (ع) ،امام سجاد (ع) ،امام باقر (ع) و امام صادق (ع)
 .00نمازهای ظهر و عصر و عشاء  4ركعت است.
 .04روزه بر  4قسم است؟ واجب ،حرام ،مستحب و مکروه
3

 .تن ،جسم ،شخص ،ذات ،جان ،خون ،حقیقت هر چیز ،روح ،روان ،جمع نفوس .انفس.

 4 .05تن از ائمه (ع) نام مادرشان فاطمه است .امام حسین (ع) و ...
 4 .06نفر نائب امام زمان بودند .عثمان بن سعید ،محمد بن عثمان ،حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری
5
 .07فرشتگان مقرب :جبرئیل ،میكائیل ،اسرافیل و عزرائیل
 4 .01سوره قرآن سجده واجب دارد.
 .01مذاهب اهل سنت  4تاست؟ حنبلی ،شافعی ،مالكی و حنفی
 .21تسبیحات اربعه  4تاست.
 .20حروف ناخوانا  4تاست( .والی) و ا ل ی .چون عالمت ندارند ،خوان 01نمی شوند.
 .22حروفی كه در عربی نیست  4تاست؟ پ ژ گ چ
 .20تعداد سرور زنان بهشتی  4تاست؟ مریم ،آسیه ،خدیجه و فاطمه (س)
 .24اعیاد بزرگ اسالم  4تاست؟ فطر ،قربان ،مبعث و غدیر
 .25مدت خالفت یزید  4سال بود.
 .26فرزندان ام البنین  4تا بود كه در كربال شهید شدند :عباس ،جعفر ،عثمان و عبدهللا
 .27تعداد كتب حدیث معتبر اصلی  4تا است؟ اصول كافی ،تهذیب ،استبصار و من الیحضرالفقیه
 .21نام پیامبر اسالم (محمد)  4بار در قرآن آمده است.
 .21حلیمه  4سال در بیابان دایه و سرپرست پیامبر (ص) بود.
 .01در  4مكان انسان اختیار دارد نماز را شكسته یا تمام بخواند؟ مسجد الحرام (خانه الوهیت) ،مسجد النبی (خانه
نبوت) ،مسجد كوفه (خانه امامت) و حرم امام حسین ع (خانه شهادت)
4

عدد 5
 .0پنجمین سوره قرآن ،مائده (سفره غذا)
 .2امام زمان (ع) در  5سالگی به امامت رسید
 .0امام زمان (ع) در  5سالگی از نظرها پنهان و غایب شد
 .4امام زمان  5ساله بود كه پدرش شهید شد
 .5پنجمین معصوم امام حسین (ع)
 .6پنجمین امام ،حضرت باقر (ع)
 .7پنجمین ماه شمسی ،مرداد است؟
 .1پنجمین ماه قمری ،جمادی االول
 .1سوره هایی كه با قل شروع می شود  5تاست؟  4قل ،سوره جن
 .01آل عبا  5نفر بودند
 .00اصول دین  5تا است؟
 .02كتاب های آسمانی  5تا است؟
 .00نمازهای روزانه  5تاست؟
 .04پیامبران اولوالعزم  5تاست؟
 .05اقیانوس های جهان؟ اقیانوس آرام و اطلس
 .06شهدای محراب  5نفر بودند :قاضی طباطبایی ،دستغیب ،مدنی ،صدوقی ،اشرفی اصفهانی
 .07انواع آب های خالص
 .01حكومت امام علی (ع) در كوفه  5سال بود
 .01نماز میت  5تكبیر دارد؟
 .21احكام الهی  5تا است؟
 .20شرایط ذبح حیوان
 .22احكام وقت نماز
 .20اركان نماز  5تاست؟
 5 .24چیز بر شخص جنب حرام است؟
4

 .جانشین ،قائم مقام ،خلیفه ،آن که بر جای کسی ایستد ،مهتر و قائم مقام آن بعداز وی .آن که به جای کسی قرار گیرد در عمل یا کاری چون
نائب قاضی و نائب ملک .ناظم االطباء
5
 .آن که دارای نسبت نزدیک شده باشد .ناظم االطباء

 .25پنجمین پیامبر اولوالعزم حضرت محمد (ص) است؟
 .26حضرت زهرا (س)  5بچه داشتند
 .27امام سجاد (ع)  5شعبان متولد شدند
عدد 6
 .0ششمین سوره ،اَنعام (چهارپایان)
 .2ششمین معصوم امام سجاد (ع)
 .0ششمین امام ،حضرت صادق (ع)
 .4ششمین ماه شمسی ،شهریور
 .5ششمین ماه قمری ،جمادی الثانی
 .6قاره های جهان  6تاست :آسیا ،آمریكا ،اروپا ،استرالیا ،آفریقا و اقیانوسیه
 .7انواع آب ها  6تاست :باران ،چاه ،مضاف ،قلیل ،جاری ،كر
 .1مقدمات نماز  6تاست؟
 .1نمازهای واجب  6تاست؟
 .01واجبات غیر ركن  6تاست؟
 .00پیامبر (ص) در  6سالگی مادرش را از دست داد
 .02امام حسین (ع)  6ساله بود كه پیامبر رحلت كردند
 .00مدت امامت امام عسکری  6سال بود
 .04خلقت آسمان و زمین در  6روز بود
عدد 7
َ
 -0هفتمین سوره قرآن ،اعراف (محلیبینبهشت وجهنم)
 -2هفتمین معصوم امام باقر (ع)
 -0هفتمین امام ،حضرت کاظم (ع)
 -4هفتمین ماه شمسی مهر است؟
 -5هفتمین ماه قمری ،رجب
 7 -6عضو در نماز باید هنگام سجده روی زمین باشد
 -7مبطالت وضو  7تاست؟
 -1موارد تیمم  7تاست؟
 -1تعداد آسمان و زمین  7تاست؟
 -01درهای جهنم  7تاست؟
 -00كلمات شهادتین  7تاست؟
 -02آیات سوره حمد  7تاست؟
 -00مقدمات نماز  7تاست :طهارت سه گانه ،برطرف كردن نجاست ،غصبی نبودن مكان ،غصبی نبودن لباس ،وقت
شناسی ،پوشاندن بدن و قبله
عدد 1
 -0هشتمین سوره قرآن ،اَنفال (منافع وثروت های عمومی طبیعت)
 -2هشتیم معصوم ،امام صادق (ع)
 -0هشتمین امام ،حضرت رضا (ع)
 -4هشتیمن ماه شمسی ،آبان
 -5هشتمین ماه قمری ،شعبان
 1 -6آبان روز نوجوان است؟
 -7تعداد درهای بهشت  1تاست؟
 -1پیامبر (ص)  1ساله بود كه جدش عبدالمطلب رحلت كردند.
 -1امام هادی (ع) در  1سالگی به امامت رسید.

 -01امام عسکری در  1ربیع االولی شهید شدند.
عدد 1
 -0نهمین سوره قرآن ،توبه (بازگشت)
 -2نهمین معصوم امام كاظم (ع)
 -0نهمین امام ،حضرت جواد (ع)
 -4نهمین ماه شمسی ،آذر
 -5نهمین ماه قمری ،رمضان
 -6حضرت زهرا (س) در  1سالگی ازدواج نمود
 -7دختر در  1سالگی بالغ می شود
 -1نماز عید فطر و قربان  1ركوع دارد؟
 -1منظومة شمسی  1تا هستند :عطارد ،زهره ،زمین ،مریخ ،مشتری ،زحل ،اورانوس ،پلوتون و نپتون
 -01چیزهایی كه روزه را باطل می كند  1چیز است؟
 1 -00چیز بر جنب مكروه است؟
عدد 01
 -0دهمین سوره قرآن ،یونس (نام یکی از پیامبران)
 -2دهمین معصوم حضرت امام رضا (ع)
 -0دهمین امام ،حضرت هادی
 -4دهمین ماه شمسی ،دی
 -5دهمین ماه قمری ،شوال
 -6فروع دین  01تاست؟
 -7نماز آیات  01ركوع دارد؟
 -1امام حسین (ع) در دهم محرم شهید شد
 -1امام علی (ع) در  01سالگی به دین اسالم ایمان آورد
 -01دهم بعثت سال رحلت خدیجه
 01 -00سال پیامبر در مدینه تبلیغ كرد
 -02امام جواد (ع) در  01رجب متولد شد
 01 -00سال عمر خالفت را غصب كرد
 01 -04ذی حجه عید قربان است؟
 -05مدت امامت ظاهری امام مجتبی (ع)  01سال بود
 -06مدت امامت ظاهری امام حسین (ع)  01سال بود
عدد 00
 .0یازدهمین سوره قرآن ،هود (نام یکی از پیامبران)
 .2یازدهمین معصوم امام جواد (ع)
 .0یازدهمین امام ،حضرت عسكری (ع)
 .4یازدهمین ماه شمسی ،بهمن
 .5یازدهمین ماه قمری ،ذیقعده
 .6نماز شب  00ركعت است؟
 .7روز جهانی كارگر  00اردیبهشت است؟
 .1تولد امام رضا (ع)  00ذیقعده است؟
 00 .1امام حاضر بودند
 .01قبر  00امام (ع) در ایران نیست
 .00واجبات نماز  00تاست؟
 .02سال قمری  00روز كمتر از از سال شمسی است؟

 00 .00سوره قرآن سجده مستحبی دارد؟
 .04برادران حضرت یوسف (ع)  00نفر بودند
 .05حضرت یوسف(ع)  00ستاره در خواب دید
عدد 02
 .0دوازدهمین سوره قرآن ،یوسف (نام یکی از پیامبران)
 .2دوازدهمین معصوم امام هادی (ع)
 .0دوازدهمین امام ،حضرت مهدی (ع)
 .4دوازدهمین ماه شمسی اسفند
 .5دوازدهمین ماه قمری ،ذیحجه
 02 .6اردیبهشت روز معلم است؟
 .7تعداد امامان  02نفر است؟
 .1یك سال  02ماه دارد؟
 .1ساعت  02شماره و عدد دارد؟
 .01حواریون و یاران حضرت عیسی (ع)  02نفر بودند
 .00ورود امام خمینی به ایران  02بهمن سال  57بود
عدد 00
این که می گویند عدد نحس است؟ خرافات می باشد
 .0سیزدهمین سوره قرآن رعد :غرش آسمان و ابر
 .2سیزدهمین معصوم امام عسکری (ع)
 .0تولد حضرت امام علی (ع)  00رجب است؟
 .4روز طبیعت  00فروردین است؟
 .5روز دانش آموز  00آبان است؟
 .6پیامبر (ص) بعد از بعثت  00سال در مكه اقامت و تبلیغ نمودند
 .7روز تسخیر النه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان خط امام در  00آبان
 .1روز تبعید امام خمینی رحمه هللا از ایران به تركیه توسط شاه
 .1سن حسین فهمی 01در هنگام شهادت كه امام او را رهبر نامیدند
 .01سن قاسم پسر امام مجتبی (ع) در موقع شهادت در كربال
 .00شرایط صحیح بودن وضو  00تاست؟
عدد 04
 .0چهاردهمین سوره قرآن ،ابراهیم (نام یکی از پیامبران)
 .2ما  04معصوم داریم
 .0چهاردهمین معصوم امام عصر (عج)
 .4حروف شمسی  04تا هستند
 .5حروف قمری  04تا هستند
 04 .6خرداد  61سالروز رحلت امام خمینی ره است.
عدد
.0
.2
.0
.4
.5

05
پانزدهمین سوره قرآن ،حجر ِحجْ ر :نام سرزمین قوم عاد که بین مدینه و شام است؟
پسران در  05سالگی بالغ می شوند
امام زمان (ع) در  05شعبان متولد شد ،روز جهانی مستضعفین
تولد امام مجتبی (ع)  05رمضان است؟
سال  42در  05خرداد مردم علیه رژیم شاه قیام كردند

 .6تولد امام هادی (ع) در  05ذیحجه است؟
عدد 06
 .0شانزدهمین سوره ،نحل .نَحل :زنبور عسل
عدد 07
 .0هفدهمین سوره ،اسراء .اِسراء :حرکت شبانه
 .2جمعه سیاه در  07شهریور اتفاق افتاد
 .0تعداد ركعات نماز  07تاست؟
 .4جنگ بدر در  07رمضان اتفاق افتاد
 .5تولد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در  07ربیع االول
 .6مدت امامت امام جواد (ع)  07سال است.
عدد
.0
.2
.0

01
هجدهمین سوره قرآن ،کهف .ک ْهف :غاریا شکاف کوه
مدت عمر حضرت زهرا (س)
 01ذیحجه روز عید غدیر خم ،روز تعیین جانشینی پیامبر (ص)

عدد 01
 -0نوزدهمین سوره قرآن ،مریم (مریم :مادرعیسی دختر عمران)
 -2تعداد حروف صلوات  01تاست؟
 -0شب قدر شب نوزدهم رمضان است؟
 -4روز ضربت خوردن حضرت علی (ع) در  01رمضان
 -5قیام خونین  01دی سال  56روز قیام مردم قم كه اولین جرقه انقالب بود و سرآغاز قیام
 01 -6رمضان شهادت روحانی مبارز سید علی اندرزگو عضو فدائیان اسالم
عدد
.0
.2
.0
.4
.5
.6
.7

21
بیستمین سوره قرآن ،طه (طه :یکی از حروف مقطعه ،یکی از نام های پیامبر (ص)
مدت امامت حضرت امام رضا (ع)  21سال بود
تولد حضرت زهرا (س)  21جمادی الثانی
 21صفر اربعین شهادت امام حسین (ع)
بهترین نمره قبولی در ایران  21است؟
امام باقر  21سال امامت نمود
امام كاظم (ع) در  21سالگی پدرش را از دست داد و امامت را بر عهده گرفت

عدد 20
 -0بیست و یكمین سوره قرآن انبیاء :پیامبران
 -2شهادت امام علی (ع) در  20رمضان بود
 -0بیست و یک دی ماه  0005روز شهادت شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسالم
 -4شب قدر شب  20رمضان
عدد 22
 -0بیست و دومین سوره قرآنَ .حج :یکی از عبادات اسالمی

 -2روز پیروزی انقالب اسالم در  22بهمن 57
 -0امام سجاد (ع)  22ساله بود كه پدرش در كربال شهید شد
 -4امام عسکری در سن  22سالگی از طرف پدرش به امام منسوب شد
عدد 20
 -0بیست و سومین سوره قرآن .مؤمنون :ایمان آورندگان
 -2پیامبر (ص)  20سال به تبلیغ اسالم پرداخت 01 .سال در مدینه و  00سال در مكه
 -0تعداد شك های نماز  20تاست؟
 -4شب قدر شب  20رمضان می باشد
عدد 24
 -0بیست و چهارمین سوره قرآن .نور :روشنایی
 -2تعداد ساعت در یك شبانه روز
عدد 25
درمورد عدد 25
 -0بیست و پنجمین سوره قرآن ،فرقان .فرقان :جدا کنن 01حق و باطل
 -2ازدواج پیامبر (ص) در  25سالگی بود
 -0امام علی (ع)  25سال خانه نشین شد
 -4سن امام جواد (ع)  25سال بود
 -5امام سجاد (ع) در  25محرم شهید شد
 25 -6شوال روز شهادت امام صادق (ع)
 -7امام كاظم (ع) در  25رجب شهید شد
عدد 26
درمورد عدد 26
 -0بیست و ششمین سوره قرآنُ .
شعَراء :شاعران
 -2بیست و ششم دی ماه فرار شاه خائن از ایران

 -0تعداد غزوات امام علی (ع) حضرت به دستور پیامبر فقط در جنگ تبوك شركت نداشتند كه جنگی بود با رومیان
حضرت در مدینه ماند
عدد 27
 -0بیست و هفتمین سوره قرآن .نَ ْمل :مورچه
 -2غزوات پیامبر  27تا بود
 -0نام پیامبر (محمد) در نمازهای شبانه روزی  27بار تکرار شده
 -4بیست و هفتم آذر  51شهادت دكتر مفتح  ،روز وحدت حوزه و دانشگاه
 -5مبعث پیامبر  27رجب است؟
عدد 21
درمورد عدد 21
صص :قصه ،داستان
 -0بیست و هشتمین سوره قرآن .قَ َ
 -2تعداد الفبای عربی
 -0پیامبر (ص) در  21صفر به شهادت رسیدند
 -4امام مجتبی (ع) در  21صفر شهید شدند
 -5مدت عمر امام عسکری  21سال بود
عدد 21
 -0بیست و نهمین سوره قرآن .عنکبوت :حشره معروف
 -2روز ارتش جمهوری اسالمی ایران  21فروردین
 -0قیام مردم تبریز در  21بهمن
عدد 01
درمورد عدد 01
 -0سی اُمین سوره قرآنُ .روم :نام شهری ،قبال ًکشور بود
 -2در  01صفر حضرت امام رضا (ع) را شهید كردند
عدد 00
 -0سی و یکمین سوره قرآن .لقمان :نام حکیمی
 -2در  00سالگی پدر امام صادق ع شهید شد و در  00سالگی به امامت رسید

عدد 02
درمورد عدد 02
سجْ دَة :پیشانی رابه زمین گذاشتن به عنوان عبادت
 -0سی و دومین سوره قرآنَ .
 -2تعداد سوره هایی كه در مدینه نازل ش 01است؟
 -0تعداد الفبای فارسی  02تاست؟
004 - 00
از عدد  00تا 004
 -00اَحزاب :حزب ها ،گروه ها
سبَا :نام قومی که درزمان سلیمان زندگی می کردند و حاکم آن ها زنی به نام بلقیس بود
َ -04
 -05فاطر :پدیدآورنده ،خلق کننده
 -06یس :ازحروف مقطعه .یکی از نام های پیامبر (ص) و رمزی بین خدا و پیامبر
 -07صافات :به صف کشیدهها
 -01ص :ازحروف مقطعه .رمزی بین خدا و پیامبر
ُ -01زمر :جمع ُزمره یعنی گروهها و دستهها
 -41غافر ،مؤمن :بخشن 01گناه ،آمرزنده ،خطاپوش
صلَت :فصلفصل شده ،بخش بخش شده
 -40فُ ِ
ُ -42
شوری :همفکری ،مشورت
ُ -40ز ْخ ُرف :زینتوزیور
 -44د ُخان :دود
 -45جاثیة :به زانو افتاده
 -46اَحْ قاف :نام سرزمین قوم عاد درجنوب عربستان
 -47محمد :نام پیامبراسالم
 -41فَتْح :پیروزی
ُ -41ح ُجرات :حجرهها ،اتاقها

 -51ق :ازحروف مقطعه و از رموز قرآن
 -50ذّاریات :پراکن 01کنندهگان ،اعالم قیامت
ُ -52
طور :نام کوهی مقدس
 -50نَجم :ستاره
 -54قَ َمر :ماه
َ -55رحْ من :بخشنده
 -56واقعة :حادثه ،پیشامد
َ -57حدید :آهن
ُ -51مجا ِدلَه :گفتگو ،جدال
َ -51ح ْشر :برانگیختن ،بیرون آمدن
ُ -61م ْمت َ َحنَة :زن امتحان شده
صف :ردیف ،صف
َّ -60
ُ -62ج ُمعَة :آخرین روز هفته
ُ -60منافقون :دوچهرها ،کسی که ظاهر و باطنش یکی نباشد
 -64ت َغابُن :احساس ضررنمودن ،حسرت و افسوس
ّ -65
طالق :رهاساختن
 -66تَحْ ریم :حرامکردن ،ممنوع ساختن
ُ -67م ْلک :پادشاهی ،فرمانروایی
 -61قَلَم :قلم ،وسیله نوشتن
 -61حاقّة :آنچه حتمی و حق است؟
یکی از نامهای قیامت
َ -71معارج :جمع معراج یعنی نردبان و پلکان .آنچه که به وسیله آن باال روند.
 -70نُوح :یکی از پیامبران
ِ -72ج ّن :موجودی باشعور و نامرئی

ُ -70مزَ ِ ّمل :گلیم به خود پیچیده
ُ -74مدَّثِر :جامه به خود پیچیده
 -75قیامة :زنده شدن وبرخاست؟ن پس ازمرگ
 -76دهر ،انسان ،هل اَتی :روزگار
سالت :فرستا 01ش 01ها
ُ -77م ْر َ
 -71نَبَأ :خبر
 -71نازعات :از جا َکنَندگان
َ -11عبَس :چهره درهم کشیده
 -10ت َکویر :درهم پیچی 01شدن
 -12انفطار :شکافته شدن
ُ -10م َ
ط ِففین :کم فروشان
 -14اِنشقاق :شکاف برداشتن ،دوشقه شدن
 -15ب ُُروج :برج ها
ّ -16
طارق :ستاره ظاهر شونده
 -17أعْلی :عالی تر و برتر
-11غاِشیة :احاطهکننده ،فراگیرنده
 -11فَجْ ر :سپیدی صبح ،سپیدی آخرشب
 -11بَلَد :شهر
ش ْمس :خورشید
َ -10
 -12لَیل :شب
 -10ضُحی :نور ،روشنایی ،برآمدن آفتاب
 -14انشراح ،شرح :بازکردن .وسیع و گشا 01کردن
 -15تین :انجیر

َ -16علَق :خون بسته
 -17قَدْر :ارزش و اندازه ،سنجش
َ -11بینَة :دلیل و شاهد
 -11زَ ْلزَ لَةِ ،زلزال :لرزش و رانش زمین
 -011عادیات :اسبهای دون 01و تندرو
 -010قارعة :کوبنده
 -012ت َکاثُر :زیا 01خواهی .افزون طلبی در ثروت
صر :روزگار ،زمانه
َ -010ع ْ
ُ -014ه َمزة :عیب جو
 -015فیل :فیل
 -016قُ َریش ،ایالف :الفت دادن ،نام قبیله پیامبر
 -017ماعون :ظرف غذا
 -011ک َْوثر :نعمت بسیار ،خیرفراوان
 -011کافرون :غیرمسلمانان
صر :یاریوکمک
 -001نَ ْ
سد ،ت َ َبتَ :مسد :ریسمانی از لیف خرما و ت َبت :بری 01باد ،مرگ و نابودی باد
َ -000م َ
 -002توحید ،اخالص :یگانگی ،خالص و پاک کردن
 -000فَلَق :سپی 01دم ،سپیدی صبح ،صبح روشن
 -004ناس :مردم
چه عددی هستم؟
.0

پیامبر در چند سالگی به پیامبری رسیدند؟  41سالگی

.2

تعداد الفبای فارسی چندتاست؟ 02

.0

واجبات نماز چندتاست؟ 00

.4

فروع دین چندتاست؟ 01

.5

تعداد الفبای عربی؟ 21

.6

تعداد الفبای انگلیسی؟ 26

.7

سالی که در آن انقالب به پیروزی رسید؟ 0057

.1

اصحاب کهف چند سال در غار خوابیدند؟ 011

.1

اصول دین چندتاست؟ 5

.01

هر روز قیامت برابر با چند سال دنیوی است؟  51هزار سال

.00

دخترها در چند سالگی بالغ می شوند؟ تمام شدن  1سال قمری

.02

پسرها در چندسالگی به سن تکلیف می رسند؟  05سال قمری

.00

حضرت یوسف در خواب چند ستاره دید؟ 00

.04

قبر امام حسین (ع) چند گوشه دارد؟ 6

.05

دعای جوشن کبیر چند بن 01دارد؟  011تا

.06

سن امام صادق (ع) هنگام رحلت چقدر بود؟ 65

.07

تعداد رکعت های نماز واجب و مستحب در یک روز؟ 50

.01

عددی که بر تمام اعداد یک رقمی بخش پذیراست؟ 2521

.01

سرعت سیر نور در هر ثانیه چند کیلومتر است؟ 011

.21

تعداد آیات سوره بقره؟ 216

.20

تعداد بسم هللا های قرآن؟ 005

.22

تعداد بسم هللا الرحمن الرحیم در قرآن؟ 004

.20

تعداد سوره های مکی؟ 16

.24

تعداد سوره های مدنی؟ 21

.25

سوره هایی که با حروف مقطعه شروع می شود؟ 21

.26

سوره هایی که سجده واجب دارند؟  4تا

.27

قرآن چند حزب دارد؟ 021

.21

قرآن چند جزء دارد؟ 01

.21

قرآن چند آیه دارد؟ 6206

.01

امام زمان چند سال دارد؟ 0077

.00

قرآن در چند سال بر پیامبر نازل شد؟  20سال

.02

واجب است؟ میت را چند غسل بدهند؟  0غسل

.00

بزرگترین آیه در کدام سوره است؟  212سوره بقره

.04

هفته وحدت چه روزی است؟  02تا  07ربیع االول

.05

حضرت زهرا چند اسم داشت؟  007تا که مهترین آن ها  1تاست؟

.06

دعوت مخفیانه پیامبر چند سال طول کشید؟  0سال

.07

روز پیروزی انقالب اسالمی چه روزی بود؟  22بهمن 57

.01

امام خمینی در چه روزی رحلت کردند؟  04خرداد سال 61

.01

پیامبر چند نام داشتند؟  2تا در آسمان و زمین

.41

نام محمد چند بار در قرآن آمده است؟  4بار

.40

نماز میت چند تکبیر دارد؟  5تا

.42

نام احمد چند بار در قرآن آمده است؟ یک بار

.40

پیامبر در چند سالگی مادرش را از دست داد؟  6سالگی

.44

پیامبر در چند سالگی جدش عبدالمطلب را از دست داد؟  1سالگی

.45

چند سوره قرآن سجده واجب دارد؟  4تا

.46

چند سوره قرآن سجده مستحب دارد؟  00تا

.47

در نماز امام زمان چند مرتبه باید ذکر رکوع و سجده را گفت؟  7بار

.41

در نماز امام زمان (ع) إِیاكَ َن ْعبُد ُ َو إِیاكَ نَ ْستَ ِعینُ را چند مرتبه باید تکرار کرد؟ 011

.41

اقسام وضو چندتاست؟  4تا (نجات)

.51

نماز میت چند تکبیر دارد؟  5تا

.50

در خواندن نماز جمعه حداقل افراد چند نفر باید باشند؟  5تا

.52

طوالنی ترین دعای صحیفه سجادیه چندمین دعاست؟ 47

.50

کوتاه ترین دعای صحیفه سجادیه چندمین دعاست؟ 01

.54

کوتاه ترین خطبه نهج البالغه کدام است؟ خطبه 1

.55

بلندترین خطبه نهج البالغه کدام است؟ 012

.56

قدیمی ترین نوشته مربوط به چند سال قبل است؟  5هزار سال قبل از میالد مسیح

.57

در نماز شب چند مؤمن را باید دعا کنیم؟ 41

.51

در نماز امام زمان چند بار سوره توحید را بعد از حمد باید بخوانیم؟ 7

.51

تسبیحات اربعه چندتاست؟ 4

.61

نماز جمعه چند قنوت دارد؟ 2

.60

در سجده چند عضو باید روی زمین باشد؟ 7

.62
.60

شکیات نماز چندتاست؟
20

.64

شک های صحیح چندتاست؟ 1

.65

شک های باطل چندتاست؟ 1

.66

شک هایی که نباید به آنان اعتنا کرد چندتاست؟ 6

.67

در بدن انسان چند لیتر خون وجود دارد؟ 6

.61

چند لیتر هوا در 2ریه جا می گیرد؟ بین  0تا  5لیتر

.61

چند در 011سبزی آب است؟ بین  01تا  71درصد

.71

در چه سنی رشد طولی است؟خوان متوقف می شود؟  01سالگی

.70

حضرت زهرا در چه سنی شهید شد؟ 01

.72

رنگ های رنگین کمان چندتاست؟ 7

.70

شکیات نماز؟ 20

.74

ارکان نماز؟ 5

.75

جاذبه ماه نسبت به جاذبه زمین چقدر است؟ یک ششم

.76

غسل ها را چند گونه می توان انجام داد؟  2گونه

.77

مدت عمر الک پشت؟ 052

.71

واجبات نماز چندتاست؟  00تا

.71

مدت عمرکالغ؟ بیش از  011سال

.11

مدت عمر پشه؟  6ماه

.10
.12

کفاره کسی که سوگند دروغ به خدا خور 01چیست؟  01نفر را طعام و یا لباس دهد
یا سه روز روزه

.10

نزول قرآن کریم چند سال طول کشید؟  20سال

84-

84.نور در هر ثانیه چقدر راه را طی می کند تا به زمین برسد؟  011هزار کیلومتر

85-

85.مدت عمر زنبور عسل؟  0سال

.16

 -16مدت عمر پروانه؟  0ماه

.17

 -17در سجده چند عضو باید روی زمین باشد؟  7تا

.11

 -11حج در طول عمر چند بار واجب می شود؟  0بار

.11

 -11آب بر چند قسم است؟  2قسم :مضاف و مطلق

.11

 -11مجتهد را از چند راه می توان شناخت؟  0راه

.10

 -10به دست آوردن فتوای مجتهد از چند راه است؟  4راه

.12

 -12آب مطلق چند قسم است؟  5قسم

.10

 -10آفتاب با چند شرط چیزها را پاک می کند؟  6شرط

.14

 -14ظرفی را که خوک از آن چیز روانی را خور 01چند بار باید شست؟  7بار

.15

 -15کفاره کسی که روزه اش را بدون عذر خور 01چند روز روزه است؟  61روز

.16

 -16زکات به چند چیز تعلق دارد؟  1چیز

.17

 -17فروع دین چندتاست؟  01تا

.11

 -11نجاسات چندتاست؟  00تا

.11

 -11پاک کنن 01ها (مطهرات) چندتاست؟  02تا

.011

 -011شرایط وضو چندتاست؟  00تا

.010

 -010در چند مورد می توان به جای وضو تیمم کرد؟  7مورد

.012

 -012نماز آیات چند رکوع دارد؟  01تا

.010

 010نماز های یومیه چند رکعت است؟  07رکعت

.014

 -014غلس های واجب چندتاست؟  7تا

.015

 -015نمازهای واجب چندتاست؟ 6

.016

 -016نماز جمعه و عید فطر چند رکعت است؟  2رکعت

.017

 -017برای تمییز شدن پا و کفش چند قدم باید راه رفت؟  05قدم

.011

 -011خمس سالی چند بار واجب است؟  0بار

.011

 -011نماز وحشت چند رکعت است؟  2رکعت

.001

 -001برای چند چیز وضو واجب است؟  6چیز

.000

 -000در هر رکعت چند سجده است؟  2تا

.002

 -002نماز میت چند تکبیر دارد؟  5تا

.000

 -000نماز جمعه و عید فطر چند رکعت است؟  2رکعت

.004

 -004واجب است؟ میت را چند غسل بدهند؟  0غسل (آب کافور -آب سدر -آب خالص)

.005

 -005در تیمم چند چیز واجب است؟  5تا

.006

 -006مبطالت وضو؟  7تا

.007

 -007واجبات رکنی نماز چندتاست؟  5تا

.001

 -001واجبات غیر رکنی نماز چندتاست؟  6تا

.001

 -001راه های شناخت اعلم بودن مجتهد چندتاست؟  0تا (خود -دونفر عادل -شهرت)

.021

 -021سوره هایی که در مکه نازل ش 01چندتاست؟ 16

.020

 -020سوره هایی که در مدینه نازل ش 01چندتاست؟  21تا

.022

 -022تعداد حروف مقطعه قرآن در اوایل سوره ها چندتاست؟  21تا

.020

 -020لباس نمازگزار چند شرط دارد؟  6شرط

.024

 -024غسل های واجب چندتاست؟  7تا

.025

 -025مبطالت نماز چندتاست؟  02تا

.026

 -026در طول سال چند بار ماه به دور زمین می چرخد؟  02بار

 -027راههای ثابت شدن نجاسات چند چیز است؟  0تا :خود انسان ،یک نفر عادل ،کسی که چیزی در اختیار
.027
اوست مثل صاحب خانه و فروشنده
.021

 -021شرایط لباس نمازگزار؟  6تا

.021

 -021شرایط شکسته شدن نماز مسافر؟  1شرط

.001

 -001نمازجمعه چند قنوت دارد؟  2تا

.000

 -000شكیات نماز چند تا است؟  20تا

.002

 -002شكهای صحیح چندتاست؟  1تا

.000

 -000شكهای باطل چندتاست؟  1تا

.004

 -004شكهایی كه نباید به آنان اعتنا كرد؟  6تا

.005
قرآن

-005چند نوع سجده داریم؟  5تا :سجده سهو :سجده شكر ،سجده فراموش شده ،سجده واجب نماز و سجده واجب

 -006امام زمان چند سال دارد؟ امسال که  0011شمسی است؟ (مطابق با  0440قمری) که  255سال قمری
.006
از آن کم نمو 01می شود 0017 :سال
 -007تعداد پیامبران اولوالعزم (صاحبان ارا 01محکم بودند)؟  5تا یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و کتاب
.007
مستقل بودند وقتی نوح با کتاب و شریعت آمد هر پیامبری که بعد از او آمد از کتاب و شریعت او پیروی نمود تا زمانی که
حضرت ابراهیم مبعوث شد و هکذا بقیه پیامبران تا وجود مقدس حضرت محمد (ص) که آخرین آنان است؟
احکام
.0

برای تمییز شدن پا و کفش چند قدم باید راه رفت؟  05قدم

.2

غسل های مستحبی چندتاست؟  05تا

.0

در چند مورد می توان معامله را بر هم زد؟  00تا

.4

واجبات نماز چندتاست؟  00تا

.5

در چند مورد می توان به جای وضو تیمم کرد؟  7مورد

.6

اقسام سجده چندتاست؟  5تا

.7

در نماز امام زمان چند مرتبه باید ذکر رکوع و سجده را گفت؟  7بار

.1

در نماز امام زمان (عج) ایاک نعبدوا و ایاک نستعین چند مرتبه تکرار کرد؟ 011

.1

نماز آیات چند رکعت است؟  2رکعت

.01

نماز های یومیه چند رکعت است؟  07رکعت

.00

غسل های واجب چندتاست؟  7تا

.02

نمازهای واجب چندتاست؟ 6

.00

مطهرات چندتاست؟ 01

.04

شرایط وضو چند چیز است؟ 00

.05

راههای ثابت شدن نجاسات چند چیز است؟ 0

.06

اقسام وضو چندتاست؟ 0

.07

مبطالت وضو؟ 7

.01

شرایط لباس نمازگزار؟ 6

.01

شکیات نماز؟ 20

.21

شرایط نماز مسافر؟ 1

.20

ارکان نماز؟ 5

.22

کفاره کسی که روزه اش را بدون عذر خور 01چند روز روزه است؟ 61

.20

مقارنات نماز چندتاست؟ 00

.24

شرایط واجب شدن امر بمعروف و نهی از منکر چندتاست؟ 4

.25

کفاره کسی که سوگند دروغ به خداوند یاد کر 01چیست؟  01نفر را طعام و یا لباس بدهد

.26

در طول سال چند بار ماه به دور زمین می چرخد؟  02بار

.27

سوره هایی که در مکه نازل ش 01چندتاست؟ 12

.21

سوره هایی که در مدینه نازل ش 01چندتاست؟ 02

.21

نزول قرآن کریم چند سال طول کشید؟  20سال

.01

تعداد حروف مقطعه قرآن در اوایل سوره ها چندتاست؟  21تا

.00

نور در هر ثانیه چقدر راه را طی می کند؟  011هزار کیلومتر

.02

در هر رکعت چندتا سجده وجود دارد؟  2تا

.00

نماز وحشت چند رکعت است؟  2رکعت

.04

غسلها را چند گونه می توان انجام داد؟  2گونه

.05

لباس نمازگزار چند شرط دارد؟  6شرط

.06

 -01شرایط امر به معروف و نهی از منکر چندتاست؟  4تا

.07

 -01در سجده چند عضو باید روی زمین باشد؟  7تا

.01

 -41غسل های واجب چندتاست؟  7تا

.01

 -40مبطالت نماز چندتاست؟  02تا

.41

 -42راه های شناخت علم چندتاست؟  0تا

.40

 -40خمس سالی چند بار واجب است؟  0بار

برای آشنایی با مهارتهای موردنیازتان در تدریس میتوانید با کلیک روی هرکدام از موارد زیر ،به آنان دسترسی داشته
باشید:
 .0شعر
 .2اردو
 .0مثلها
 .4مسابقه
ِ .5گلبازی
 .6کالسداری
 .7اسباببازی
 .1نقد داستان
 .1تربیت برتر
 .01جدول قرآنی
 .00پوشش مربّی

 .02قصههای قرآن
 .00قصه حیوانات
 .04اشعار کودکانه
 .05پرسش و پاسخ
 .06مهارت «پایان»
 .07مهارت «بازی»
 .01مهارت «شروع»
 .01مخاطب شناسی
 .21پرسش استاندارد
 .20اطالعاتی از قرآن
 .22مهارت «تدریس»
 .20بیست اصل تربیتی
 .24مهارت «نویسندگی»
 .25مهارت »قصّهگویی»
 .26مهارت «شعرخوانی»
 .27شیوه «تنظیم محتوا»
 .21مهارت «تابلونویسی»
 .21مهارت «رنگ آمیزی»
 .01مهارت «فرزندپروری»
 .00مهارت آموزش «مفاهیم قرآنی»

